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1. VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS RAKSTUROJUMS 

Pārskata perioda kopsavilkums 

Darba prioritātes: 

• Grāmatu lasītāju tikšanās tiešsaistē apgūšana un realizācija bibliotēkas darbā; 

• Novadpētniecības semināra organizēšana tiešsaistē Pierīgas reģiona publisko bibliotēku 

bibliotekāriem; 

• Intensīva lietotāju informēšana par iespēju lasīt grāmatas elektroniski – “3td E-grāmatu 

bibliotēka”; 

• KM atbalsts – Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām; 

• Uzturēt labu sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, amatniekiem, rokdarbniekiem, 

māksliniekiem, veidojot izstādes bibliotēkā; 

• Krājuma izvērtēšana, profilam neatbilstošo grāmatu norakstīšana; krājuma atjaunošana un 

papildināšana; 

• Bibliotēkas publicitātes attīstīšana; 

• Uzlabots bibliotēkas materiāli tehniskais stāvoklis – iegādāts jauns projektors, mobilie 

tālruņi sertfikātu skenēšanai un saziņai ar apmeklētājiem; 

• Iegādātas jaunas mēbeles bibliotēkas lasītavā – galdi, plaukti žurnāliem un laikrakstiem un 

bērnu nodaļā; 

• Iegādāts jauns printeris svītrkodu drukai grāmatām uz termo uzlīmēm;  

• Gada nogalē grāmatu apmaiņas nodrošināšana filiālbibliotēkā “Ainavas”; 

• Saulkrastu novada bibliotēkas nolikuma apstiprināšana jaunā redakcijā; 

• Saulkrastu novada bibliotēkas filiāles “Ainavas” reorganizācijas uzsākšana; 

• Gatavošanās Saulkrastu novada bibliotēkas atkārtotai akreditācijai; 

o publisko bibliotēku akreditācijas komisijas ieteikumu izpilde; 

o reģiona galvenās bibliotēkas – Salaspils novada bibliotēkas vizitācijas ieteikumu 

izpilde; 

• Nomainīts ēkas bojātais jumts. 

 

Saulkrastu novada biblotēkas 2021. gada prioritātes: 

• Ar 2022. gada 1. janvāri slēgt līgumu ar Salaspils novada domi par reģiona galvenās 

bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu Saulkrastu novadā uz 4 (četriem) gadiem, lai 

nodrošinātu reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu Saulkrastu novada bibliotēkā, 

tajā skaitā  filiālēs “Sēja” un “Pabaži”, Saulkrastu novada vidusskolā un Sējas pamatskolā. 
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• Saulkrastu novada bibliotēkas filiāles “Ainavas” reorganizācija atbilstoši Latvijas 

Bibliotēku padomes atzinumam; 

• Jaunas Saulkrastu novada bibliotēkas un filiālbibliotēku attīstības stratēģijas 2022. – 

2026. gadam izstrāde; 

• Jaunas Saulkrastu novada bibliotēkas un filiālbibliotēku krājuma komplektēšanas un 

organizācijas koncepcijas 2022. – 2026. gadam izstrāde; 

• Jaunas Saulkrastu novada bibliotēkas un filiālbibliotēku Novadpētniecības koncepcijas 

2022. – 2026. gadam izstrāde; 

• Jaunas Saulkrastu novada bibliotēkas un filiālbibliotēku pretkorupcijas pasākumu plāna 

2022. gadam izstrāde; 

• Jaunas Saulkrastu novada bibliotēkas un filiālbibliotēku darba plāna 2022. gadam izstrāde; 

• Aktivizēt darbu novadpētniecības digitalizācijas jomā; 

• Organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus; 

• Veikt lietotāju grupu apmācību darbam ar datoru un internetu; 

• Uzlabot bibliotēkas materiāli tehnisko stāvokli; 

• Veikt remontdarbus bibliotēkā. 

 

Jauni pakalpojumi / īpaši notikumi 2021. gadā 

Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienotās pašvaldības uzsāka darbu pēc Saulkrastu 

novada domes pirmās sēdes 2021. gada 1. jūlijā. Jaunajā Saulkrastu novadā bibliotekāros 

pakalpojumus iedzīvotājiem nodrošina četras vietējas nozīmes pašvaldības publiskās bibliotēkas. 

Bibliotēku sistēmas struktūru veido: 

• Saulkrastu novada bibliotēka 

• Saulkrastu novada bibliotēkas filiāle “Sēja” 

• Saulkrastu novada bibliotēkas filiāle “Pabaži” 

• Saulkrastu novada bibliotēkas filiāle “Ainavas”  

 

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bibliotēku darbu pārskata periodā 

Ar Saulkrastu novada domes 2021. gada 1. jūlija ārkārtas sēdes (prot. Nr.2/2021§1) lēmumu ir 

izveidota iestāde Saulkrastu novada bibliotēka (ar filiālēm “Ainavas”, “Pabaži” un “Sēja”).  

 

Darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā: 

• Ierobežojumu apstākļos bibliotēku darbinieki iesaistījušies daudzās tiešsaistes apmācībās, 

gūstot jaunas zināšanas un iemaņas, kas jau tika pielietotas praksē Facebook vietnē. 
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• Bibliotēku apmeklētāji tiek aicināti izmantot bibliotēkas pakalpojumus attālināti, grāmatas 

pirms bibliotēkas apmeklējuma rezervēt pa norādītiem bibliotēkas kontaktiem. Lai lietotu 

datubāzi www.letonika.lv, bibliotēkas aicina reģistrētos bibliotēkas lietotājus saņemt 

attālinātās piekļuves datus, kā arī saņemt autorizācijas datus ALISĒ – iespējai lasīt e-

grāmatas vietnē www.3td.lv. 

Pandēmijas laikā  bibliotekārais darbs nav apstājies – ik dienu varam manīt, ka sabiedrībai esam 

nozīmīgi, un ikviens grāmatu lasītājs pie mums ir gaidīts. Šis ir saspringts laiks visiem, taču, 

neskatoties uz situāciju un valstī noteiktajiem ierobežojumiem, mēs varam priecāties, ka bibliotēka 

ir pietiekami apmeklēta un grāmatu lasītāji – aktīvi. Pēdējā pusgadā, strādājot bezkontakta režīmā, 

pēc apmeklētāju iepriekšēja pieraksta katru mēnesi apkalpojam aptuveni 650 cilvēkus. Statistiski 

raugoties, jā, apmeklētāju skaits ir mazāks nekā ierasts, tomēr tas tik un tā ir pietiekami nozīmīgs 

un atbilstošs pašreizējiem apstākļiem. Tas ļauj domāt, ka bibliotēka arī šobrīd ir svarīga. 

Sabiedrībai grāmatu lasīšana ir nozīmīga – to mēs redzam katru dienu, apkalpojot lasītājus. 

Ikmēneša izsnieguma rādītāji ir vidēji 1180 grāmatas un 380 periodiskie izdevumi. Saulkrastiešu 

pieprasītākā literatūra ir detektīvromāni. Arī latviešu autori ir tikpat iemīļoti kā ārzemju autoru 

tulkotie darbi. Bibliotēkas krājums regulāri tiek atjaunots un papildināts ar jauniem izdevumiem 

ikvienā literatūras žanrā un nozarē. Katru mēnesi prezentējam jaunākās grāmatas, publicējot 

informāciju par tām bibliotēkas mājaslapā un sociālajos tīklos Facebook, Twitter un Instagram. 

Turklāt iepriekš apmeklētājiem bibliotēkas telpās uz vietas bija iespēja skatīt katru mēnesi jauno 

literatūru popularizējošo ekspozīciju un novadpētniecības izstādi. Šobrīd, pielāgojoties jauniem 

apstākļiem, to pašu piedāvājam skatīt digitāli, internetā. Grāmatu izsniegšana un saņemšana 

turpinās atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem, tomēr tos, kuri atnākuši bez iepriekšēja pieraksta, 

arī neatraidām – bibliotēka pēc iespējas apkalpo visus apmeklētājus. Bibliotēkai savā darbībā 

nācies pielāgoties daudzām izmaiņām, atkāpjoties no tik ļoti ierastās kārtības. Varam tikai minēt, 

kad atkal būs iespēja vērt vaļā durvis plašāk un atjaunot citus mūsu pakalpojumus, atliek vienīgi 

gaidīt. Kamēr to pacietīgi darām un vēl nevaram tikties klātienē, aicinām piedalīties bibliotēkas 

rīkotajos tiešsaistes pasākumos. Šobrīd regulāri, katru mēnesi tiek rīkota Grāmatu klubiņa tikšanās 

tiešsaistē, un atklāts „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021” jaunais cikls. 

 

Pandēmijas krīzes laikā, kad bibliotēka apmeklētājiem bija slēgta, darbs tajā neapstājās ne uz 

mirkli. Tika darīti visi iekšējie darbi: papildināta novadpētniecības datubāze ar jauniem ierakstiem, 

rediģēti vecie ieraksti, notika regulārs darbs pie lietotāju elektroniskās datubāzes ierakstu 

pārbaudes un lietotāju datu dzēšanas tiem, kuri bibliotēku nav apmeklējuši 5 gadus un vairāk. 

Esam spējuši lielu sava darba daļu vekt iedzīvotājiem attālināti e-pakalpojumu veidā, telefoniski 

www.letonika.lv
www.3td.lv
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un rakstiski. Kad bibliotēka klātienē nebija iespējams apmeklēt, tika piedāvāta iespēja saņemt e-

pastā skenētus materiālus no bibliotēkā pieejamiem periodiskajiem izdevumiem. 

Covid-19 pandēmijas laikā valstī tika augsti novērtēta bibliotēku loma un vajadzība pēc bibliotēku 

pakalpojumiem. Bibliotēku darbībai tika dota “zaļā gaisma” laikā, kad citas kultūras iestādes 

nedrīkstēja atsākt darbību. Bibliotēkas, ievērojot nosacījumus, drīkstēja nodrošināt literatūras 

apmaiņu, kas daudziem iedzīvotājiem mājsēdes gadījumā bija svarīgi. 

 

Problēmas, to risinājumi 

Cilvēkresursu trūkums, lai īstenotu radošās ieceres, īpaši novadpētniecībā un projektu rakstīšanā 

un realizēšanā. Joprojām pilnveidojamas bibliotekāru iespējas un prasmes uzziņu un informācijas 

pakalpojumu sniegšanā, datubāzu popularizēšanā. Darbiniekiem iespējama profesionālā izdegšana 

novitāšu meklējumos un ieviešanā. Bibliotēkas ēkā nav veikta lifta izbūve, lai atvieglotu 

Saulkrastu novada bibliotēkas pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem un 

jaunajām ģimenēm ar bērniem. Nākamajā pārskata periodā nepieciešams uzlabot ēkas fasādi, veikt 

fasādes sienas apgaismota uzraksta “BIBLIOTĒKA” uzstādīšanu, sakārtot telpu iekšējo 

elektroinstalāciju un izbūvēt sanitāro telpu. Saulkrastu novada attīstības programmā bibliotēkas 

infrastruktūras pilnveidošanā ir paredzēta papildus tualetes izbūve Raiņa ielas 7 ēkas 2. stāvā, kas 

ir vitāli nepieciešama pieaugošās bibliotēkas apmeklētības apstākļos.  

 

Īss situācijas apraksts 

Bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

Saulkrastu novada bibliotēka ir Saulkrastu novada domes kultūras, izglītības un informācijas 

iestāde, kura veic kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 

dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī 

nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Ārkārtējās situācijas 

laikā tika meklētas jaunas darba formas plānoto pasākumu kvalitatīvai realizācijai tiešsaistē. 

Bibliotēka sekmīgi sadarbojas ar reģiona galveno bibliotēku.  

 

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā  

Notikusi reorganizācija publisko bibliotēku tīklā Saulkrastu novadā – Saulkrastu novada 

bibliotēka 01.07.2022. uzsāka darbu ar 3 filiālēm “Sēja”, “Pabaži” un “Ainavas”.  

 

Bibliotēkas akreditācija  

Vietējās nozīmes bibliotēku akreditācija 2021. gadā nav notikusi. 
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2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

2021. gada otrajā pusgadā Saulkrastu novada bibliotēkas struktūrā sāka darboties filiālbibliotēkas, 

mainījās arī finansiālā nodrošinājuma atspoguļojums pašvaldības grāmatvedībā – visu 3 

filiālbibliotēku izdevumi tiek uzskaitīti Saulkrastu novada bibliotēkas pamatbudžetā. Taču par 

2021. gadu ir iespējams analizēt finansiālo nodrošinājumu atsevišķi, jo MicroStrategy Web 

programmā atspoguļots Saulkrastu novada bibliotēkas finanses. 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

KOPĀ (EUR): 112296 103585 67966 

Pašvaldības finansējums 110256 103475 67346 

Citi ieņēmumi    

t. sk. maksas pakalpojumi 1320 1100 620 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums 720 - - 

t. sk. citi piešķīrumi    

 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 68968 64248 41788 

t.sk. Darbinieku atalgojums (bruto) 58337 53552 31088 

t.sk. Krājuma komplektēšana 10631 10696 10700 

 

Kopējais pašvaldību finansējums ar katru gadu nedaudz samazinās, jo bibliotēkā iepriekšējos 

gadus ir nomainītas mēbeles, uzlabota tehniskā infrastruktūra, veikti remonti un finansējums 

materiālās bāzes uzlabošanai vairs nav nepieciešams. Izdevumi krājuma komplektēšanai netiek 

samazināti. Darbinieku atalgojumam rādītājs ir ar negatīvu dinamiku, jo esot ilgstošā darbnespējā 

un vakanta amata vietai nepiesakoties jaunajiem darbiniekiem, atalgojumam paredzētais 

finansējums netiek izlietots. 

 

2021. gadā samazinājās ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, jo ārkārtas situācijas laikā maksas 

pakalpojumi iedzīvotājiem nebija pieejami vienu mēnesi vai arī tos varēja izmantot tikai tie 

apmeklētāji, kuri uzrādīja sadarbspējīgu sertifikātu.  
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3. BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA 

VĒRTĒJUMS 

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

Bibliotēka atrodas pašvaldībai piederošā ēkā, kas uzcelta 1970. gadā. Bibliotēkas telpu kopplatība 

– 383,7 m2, kuros izvietotas 70 lasītāju darba vietas. Telpu tehniskais stāvoklis ir raksturojams kā 

labs. Iestādē nav pieejams lifts, tādējādi bibliotēkas pakalpojumi nav pieejami ikvienam, t.sk. 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem, māmiņām ar bērniem ratiņos. 

 

Pārskata periodā veikti šādi remontdarbi: 

• Bojātā ēkas jumta nomaiņa; 

 

2022. gada pārskata periodā plānots veikts šādus remontdarbus iestādē: 

 

Prioritārā 

secība 

 

Nepieciešamie 

remontdarbi 

 

Mērķis 

 

Pamatojums 

1. Veikt remontdarbus 

telpā Nr.39 (16,50 

m²) 

Saulkrastu novada 

bibliotēkā nodrošināt 

piekļuvi telpai 

apmeklētājiem un 

novadpētniecības 

materiālu 

izvietošanai. 

Telpas remontā nepieciešams: 

- Demontēt esošos elektrības vadus 

un slēdžus; 

- Ierīkot jaunus elektrības vadus; 

- Ierīkot piekaramos griestus; 

- Nomainīt griestu apgaismojumu; 

- Veikt telpas kosmētisko remontu; 

- Nomainīt grīdas segumu; 

- Ierīkot signalizāciju. 

2. Izbūvēt sanitāro 

telpu Raiņa ielā 7, 

bibliotēkā 2.stāvā  

Saulkrastu novada 

bibliotēkā nodrošināt 

sanitāro telpu 

apmeklētājiem 

(pirmsskolas 

bērniem, skolēniem, 

senioriem u.c.) un 

darbiniekiem.  

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 395 “Bibliotēku 

materiālā un tehniskā pamata 

normatīvi” bibliotēkas lietotāju 

apkalpošanai nepieciešama vismaz 

viena sanitārā telpa 2 (divu) m2 

platībā. 

LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 

359 “Darba aizsardzības prasības 

darba vietās” 27. panta septītā daļa 

nosaka, ka darba devējam ir 

jānodrošina tualešu un izlietņu 

pietiekams skaits, ņemot vērā 

nodarbināto skaitu. 

Telpas remontā nepieciešams: 

- Demontēt esošos elektrības vadus 

un slēdžus; 

- Ierīkot jaunus elektrības vadus; 

- Ierīkot piekaramos griestus; 
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- Nomainīt griestu apgaismojumu; 

- Veikt telpas kosmētisko remontu; 

- Nomainīt grīdas segumu; 

- Ierīkot divus sanitāros mezglus 

(tualetes podus un izlietnes). 

3. Veikt kosmētisko 

remontu kāpnēs un 

priekštelpā, kurā 

iekļūst no kāpnēm 

un no kuras ir ieeja 

citās telpās. Uzstādīt 

durvis pirms 

kāpnēm. 

Saulkrastu novada 

bibliotēkā atjaunot 

sienu krāsojumu 

priekštelpā un 

kāpnēs.  

Telpas un kāpņu remontā 

nepieciešams: 

- Aizšpaktelēt ar ģipsi caurumus 

betona sienās; 

- Atjaunot sienu un kāpņu margu 

krāsojumu; 

- Uzstādīt durvis uz kāpnēm. 

4. Izbūvēt liftu Raiņa 

ielā 7 

Nodrošinās vides 

pieejamību 

iedzīvotājiem. 

Turklāt stiklotā būve, 

kas būtu redzama arī 

no ārpuses, ir 

veiksmīgs pilsētvides 

elements, jo īpaši 

vakaros, kad tas tiks 

izgaismots. 

Latvijas Bibliotēkas padomes 2016. 

gada 13. decembra sēdes lēmums 

un akreditācijas komisijas 

ieteikums: 

- Rast iespēju nodrošināt 

bibliotēkas pieejamību 

cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. 

Pamatojums:  

Lifta izbūve nodrošinās iespēju 

kultūras iestādi apmeklēt 

iedzīvotājiem ar kustību 

traucējumiem, jaunās māmiņas ar 

maziem bērniem, senioriem un 

citām mērķgrupām ar īslaicīgām 

fiziskām veselības problēmām.  

5. Veikt Raiņa ielas 7 

ēkas fasādes sienas  

apgaismota  

uzraksta  

“BIBLIOTĒKA”  

uzstādīšanu 

Uzstādīta plāksne ar 

norādi uz bibliotēku.  

Viena kopēja ieeja kopā ar 

kafejnīcas “Bemberi” ieeju 

iedzīvotājiem, viesiem, 

pakalpojuma un preču 

piegādātājiem nerada priekšstatu, ka 

ēkā Raiņa ielā 7 atrodas bibliotēka.  

Nepieciešams uzstādīt izgaismotu 

plāksni ar uzrakstu BIBLIOTĒKA 

ēkas augšējā malā.  
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Iekārtas, aprīkojums  

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 
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 g
ad

u
s 

v
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a 
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šī
 t
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n
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a 
) 

P
ie

zī
m
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Datori 8 13 Iegādāti laikā no 

2016. līdz 

2019. gadam 

Pašvaldības finansējums un 

Lattelecom dāvinājums 

Multifunkcionālās iekārtas 5 4 Canon iegādāti 

2018. gadā 

 

Lietotājiem pieejami  

kopēšanas, skenēšanas un  

izdrukas pakalpojumi 

Skeneri 1 - 2018. gads Novadpētniecības materiālu 

digitalizācijai 

 

Citas iekārtas: 

    

Kases aparāts 1 - 2017. gads Maksas pakalpojumiem 

Čeku adatprinteri 3 - 1gab.- 2013., 

2gab.-2017.gads 

Abonementā un lasītavā 

Svītrkodu skeneri 4 - 2012. gads Pieejami abonementā 

Projektors 1 - 2006. gads Pasākumiem un apmācībām 

Laminēšanas iekārta 1 - 2018. gads Lasītāju kartēm un citiem 

dokumentiem 

Iekausēšanas iekārta 1 - 2015. gads Dokumentu iesiešanai 

Digitālais fotoaparāts 1 - 2018. gads Publicitātes nodrošināšanai 

Grāmatu svītrkodu printeris 1 - 2021. gads Svītrkodu drukāšanai 

Projektors 1 - 2021. gads Pasākumiem un apmācībām 

Mobilie tālruņi 2 - 2021. gads Vadītājai un abonmeneta 

darbiniekiem 

 

Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

Pašvaldības finansējums datortehnikas un citu tehnisko iekārtu atjaunošanai ir labs.  Nākamajā 

pārskata periodā plānots iegādāties jaunu grāmatu pakomātu darbam ārkārtas situācijas laikā.  
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4. PERSONĀLS 
 

Personāla raksturojums  

Saulkrastu novada bibliotēkas darbinieku kopskaits ir 6, no tiem visi ir bibliotekārie darbinieki un 

strādā uz pilnu slodzi. No kopējā bibliotekārā skaita – 3 darbiniekiem ir profesionālā izglītība (1 

ar maģistra grādu, 1 ar bakalaura grādu un 1 ar III profesionālo kvalifikācijas līmeni). Pārējiem 3 

bibliotekārajiem darbiniekiem izglītība ir citās jomās.  

 

Finansējums personāla attīstībai  

Plānojot ikgadējo budžetu, katram darbiniekam tiek paredzēti līdzekļi profesionālajai pilnveidei, 

savu kompetenču paaugstināšanai. Pārskata periodā no pašvaldības budžeta šim mērķim tika 

paredzēti 300 EUR par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem. Darbinieki apmeklēja reģiona 

galvenās bibliotēkas rīkotos seminārus, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības 

centra rīkotos kursus un citus seminārus. Saistībā ar ārkātas situāciju valstī tika atcelts pieredzes 

apmaiņas brauciens uz Somijas bibliotēkām. Taču finansējums šim mērķim ir paredzēts arī 

nākamajā pārskata periodā. 

 

2021. gadā pašvaldība ieguldīja līdzekļus, lai nodrošinātu darbiniekiem veselības apdrošināšanu. 

Darbiniekiem tiek apmaksāti redzes korekcijas līdzekļi, piešķirti pabalsti domes darba samaksas 

nolikumā noteiktajos gadījumos, kā arī piešķirts papildatvaļinājums un piemaksas par 

aizvietošanu. 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N
.p

.k
. Norises 

laiks, vieta 

Organizētājs(-

i) 

Pasākuma 

nosaukums, 

galvenās tēmas 

S
tu

n
d

u
 

sk
a
it

s 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Dalībnieki 

1. 20. janvāris Salaspils novada 

bibliotēka 

Atskats uz 

aizvadīto 2020. 

gadu 

0.4 Attālināti I.Dzintare 

 

2. 4. februāris Latvijas 

Nacionālās 

bibliotēka 

Autortiesības 

bibliotēku darbā 

4 Attālināti K.Saukuma 

3. 19. 

februāris 

RSU Darba 

drošības un 

vides veselības 

institūts 

Covid-19 izplatības 

samazināšna darba 

vietā 

1.5 Attālināti I.Dzintare 

4. 10. marts Salaspils novada 

bibliotēka 

Droša interneta 

lietošana, BIS 

4 Attālināti I.Dzintare 
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Alise aktualitātes, 

labākās pieredzes 

un skaitļu dinamika 

5. 7. aprīlis Salaspils novada 

bibliotēka 

Tendences 

medijpratības 

izglītībā, 

pētnieciskais darbs 

grāmatas “Meklējot 

Ezeriņu tapšanā” 

5 Attālināti I.Dzintare 

6. 19.-20. 

aprīlis 

TietoEVRY in 

Latvia 

Kataloģizēšana un 

komplektēšana 

16 Attālināti I.Dzintare 

G.Kleinšmite 

7. 30. aprīlis LNB Bērnu 

literatūras centrs 

un Latvijas 

Bērnu un 

jaunatnes 

literatūras 

padome 

Pavasara 

konference bērnu 

literatūrā un 

grāmatu mākslā 

3.5 Attālināti G.Kleinšmite 

8. 27. maijs Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka un 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

 

Pagasta bibliotēka 

– vieta kopienas 

attīstībai 

7.5 Attālināti K.Saukuma 

9. 27. augusts Salaspils novada 

bibliotēka un 

Ogres centrālā 

bibliotēka 

Pieredzes apmaiņas 

brauciens 

 

8 Klātienē I.Dzintare 

A.Gribnere 

I.Einika 

10. 21. 

septembris-

9. 

novembris  

LNB 

Kompetenču 

attīstības centrs 

Nenoteiktības un 

pārmaiņu apstākļos 

nepieciešamo 

kompetenču 

attīstīšana Latvijas 

bibliotēku 

vadītājiem 

24 Attālināti I.Dzintare 

 

11. 20. oktobris Salaspils novada 

bibliotēka un 

Saulkrastu 

novada 

bibliotēka 

Novadpētniecības 

seminārs 

2 Attālināti I.Dzintare 

K.Saukuma 

L.Poriete 

G.Kleinšmite 

A.Gribnere 

I.Einika 

12. 28. oktobris TietoEVRY in 

Latvia 

Informācijas 

meklēšana un 

cirkulācija 

6 Attālināti L.Poriete 

13. 10. 

novembris 

Salaspils novada 

bibliotēka 

Bibliotēkas loma 

vietējās sabiedrības 

domas veidošanā 

2.5 Attālināti I.Dzintare 
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mūsdienās, 

dezinformācija 

14. 23. 

novembris 

Latvijas 

Nacionālās 

bibliotēkas 

Kompetenču 

attīstības centrs 

Bibliotēkas 

krājums – 

komplektēšanas 

politika un 

pārvaldība 

8 Attālināti G.Kleinšmite 

15. 13. 

decembris 

LPS Izglītības 

un kultūras 

komitejas un 

Izglītības tīkls  

Pašvaldību 

bibliotēku 

metodiskā darba 

atbalsts 

2 Attālināti I.Dzintare 

 

16. 14. 

decembris 

Latvijas 

Nacionālās 

bibliotēka 

Bibliotēku interešu 

aizstāvība 

5 Attālināti L.Poriete 

 

17. 23. 

decembris 

Salaspils novada 

bibliotēka 

Gada noslēguma 

seminārs 

2 Attālināti I.Dzintare 

I.Einika 

 

 

Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Atalgojums darbinieku amata pienākumiem un viņu izglītībai nav konkurētspējīgs. Nākamajā 

pārskata periodā atalgojums tiks palielināts visiem darbiniekiem un vadītājai.  

 

2021. gadā darba attiecības ar Saulkrastu novada bibliotēku pārtrauca viens darbinieks. Ārkārtas 

situācijai beidzoties, darbu bibliotēkā uzsāka viens jauns darbinieks – bibliotēku informācijas 

speciālists. Uz Saulkrastu novada bibliotēkas izsludinātajām vakancēm pieteicās vairāki 

pretendenti, taču nav pretendentu ar bibliotekāro izglītību. Ir pieteikušies cilvēki ar augstāko un 

vidējo izglītību citā jomā.  
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5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

Galvenie rādītāji 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 1541 1341 1071 -13%; - 20% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 502 444 308 -11%; -31% 

Bibliotēkas apmeklējums 22322 18479 11373 -17%; - 38 

t. sk. bērni līdz 18.g. 6567 4074 1710 -37%; - 58% 

Virtuālais apmeklējums 12355 18139 21664 +47%; +19% 

Izsniegums kopā 37031 26710 20641 -28%; -22% 

t. sk. grāmatas 24077 20225 15736 -16%; -22% 

t. sk. periodiskie izdevumi 11993 6000 4865 -45%; -18% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 6097 5004 2308 -18%; -54% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

21.14 17.80 13.76 -16%; -23% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 45.39 39.75 

 

26.43 -12%; -33% 

Iedzīvotāju skaits 7290 7532 7785 +3%; +3 

Iedzīvotāju skaits noteikts izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus. 

 

Pārskata periodā statistikas rādītāji jūtami samazinājušies, izņemot virtuālo apmeklējumu, kas 

pieaudzis par 19%. Galvenais iemesls statistikas rādītāju kritumam ir viens: pandēmija un tās 

ierobežojumu radītās sekas. 

 

Jauni pakalpojumi 

Pārskata periodā tika ieviesta iespēja jaunajiem lasītājiem reģistrēties attālināti, aizpildot 

bibliotēkas mājaslapā ievietoto reģistrācijas veidlapu un atsūtot to uz bibliotēkas e-pastu. 

 

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām 

Bibliotēkas telpās nav nodrošināta piekļuve personām ar īpašām vajadzībām, kas vēl joprojām ir 

aktuāls jautājums bibliotēkas tālākā attīstībā. Telpas atrodas ēkas 2. stāvā bez lifta, radot problēmas 

bibliotēku apmeklēt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī jaunajām māmiņām ar bērnu 
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ratiņiem. Tiem lasītājiem, kuri vecuma nespēka, invaliditātes vai kāda cita iemesla dēļ nespēj 

uzkāpt 2. stāvā uz bibliotēku, bibliotekāri lasāmvielu nones lejā uz 1. stāvu. 

 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām 

Pārskata gadā reizi mēnesī tika rīkota grāmatu lasītāju klubiņa tikšanās. Tā kā Covid-19 noteikto 

ierobežojumu dēļ klātienē pasākumu rīkot nebija iespējams, tad lasītāju klubiņš noritēja tiešsaistē 

platformā zoom. Katra nodarbība ilgst 1 stundu.  

 

Gan bibliotēkas lasītavā, gan abonementā iespēju robežās norisinājās dažādas izstādes 

apmeklētājiem. Lasītavā, kā ierasts, bija iespējams apskatīt mākslas un novadpētniecības izstādes. 

2021. gadā bija apskatāmas 5 mākslas izstādes, piedaloties gan jau pieredzējušiem māksliniekiem, 

gan amatieriem, gan arī topošajiem māksliniekiem no VJMMS, kā arī 3 novadpētniecības izstādes, 

kuras bija apskatāmas klātienē. Savukārt, bibliotēkas abonementā pieaugušie apmklētāji varēja 

aplūkot 8  literatūru popularizējošas izstādes. Pārskata periodā liels uzsvars tika likts uz izstāžu 

veidošanu virtuālajā vidē, kur kopumā varēja skatīt 6 dažādas izstādes. 

 

E-grāmatu bibliotēka  

2021. gadā bibliotēka aktīvāk kā iepriekšējos gadus informēja sabiedrību par bibliotēkas 

piedāvātajiem virtuālajiem pakalpojumiem. Tika ieviesta attālināta reģistrācija bibliotēka, lai 

plašāks sabiedrības loks varētu izmantot iespēju lasīt e-grāmatas, kā rezultātā lasītāju vidū pieauga 

interese par 3td e - grāmatu bibliotēku. Uz 2021. gada 31. decembri Saulkrastu novada bibliotēka 

bija piešķīrusi autorizācijas datus 217 lasītājiem, lai varētu reģistrēties 3td e-grāmatu bibliotēkā. 

Pateicoties attālinātai reģitrācijai bibliotēkā un attālinātai bibliotēkas datu piešķiršanai, lasītājiem 

pakalpojums ir ērtāk pieejams, kas tiek arī atzinīgi novērtēts. 

 

Uzziņu un informācijas darbs 

Bibliotēkas viens no uzdevumiem ir nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju informācijai, 

palīdzot orientēties pieejamo resursu klāstā. Cik dažādi ir bibliotēkas lietotāji, tik dažāds ir 

tematisko uzziņu klāsts. Pēdējā laikā uzziņas paliek mazāk, jo informācija, resursi un datubāzes 

arvien vairāk pieejamas tīmeklī ikvienam interesentam. Lielākā daļa sniegto uzziņu ir saistītas ar 

praktiskiem jautājumiem. Izplatītākās no tām ir – uzziņas par dažādām iestādēm, to darba laiku, 

atrašanās vietu, sludinājumu ievietošanu internetā, VID ienākumu deklarācijas iesniegšana u.c. 

konsultācijas. 
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Lai sagatavotu sarežģītākās uzziņas, tiek izmantoti katalogi un datubāzes, piemēram, periodika.lv, 

zudusilatvija.lv, novadpētniecības mapes un citi resursi. 2021. gadā lasītājiem sagatavotas 

sekojošas tematiskās uzziņas: vēsturiskās ēkas Saulkrastos, Saulkrastu estrādes pirmsākumi, bērnu 

sanatorija Saulkrastos u.c. 

 

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

Bibliotēkā ikvienam ir pieejams bezmaksas pašvaldības ikmēneša izdevums “Saulkrastu Novada 

Ziņas”, kurā atspoguļota informācija par aktualitātēm novadā un Saulkrastu novada  domes  

pieņemtajiem lēmumiem. Tāpat interesentiem ir iespēja bibliotēkā dabūt laikrasta “Latvijas 

pensionārs” bezmaksas ikmēneša izdevumu. 

 

Iekšzemes SBA 

Pārskata periodā SBA pakalpojums izmantots, galvenokārt sadarbojoties ar Ādažu bibliotēku. 

Lasītāji pozitīvi vērtē šo pakalpojumu un ir priecīgi, ka šāda sadarbība notiek, saņemot sev 

nepieciešamo lasāmvielu pat, ja tā nav pieejama Saulkrastu novada bibliotēkā. 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

72 94 95 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

101 94 85 

 

 

Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Šobrīd lielākā problēma ir bibliotēkas vides pieejamība. Bibliotēka regulāri saņem sūdzības no 

vecāka gada gājuma apmeklētājiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem par piekļuvi telpām, kas 

atrodas ēkas 2. stāvā.  

  

http://periodika.lv/
https://zudusilatvija.lv/
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6. KRĀJUMS 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Komplektēšana tiek veikta vadoties pēc 2019. gadā izstrādātās “Krājuma komplektēšanas un 

organizācijas koncepcijas 2019. – 2021. gadam”, ar ko iespējams iepazīties tiešsaistē 

https://saulkrasti.lv/wp-content/uploads/2019/09/Bibliotekas_krajuma_koncepcija.pdf 

Aplūkojot komplektēšanas prioritātes 2019. – 2021. gadam var secināt, ka lielākā daļa ir izpildītas, 

pateicoties secīgam un rūpīgi plānotam darbam. 

 

Krājuma komplektēšanas un 

organizācijas koncepcijas 2019. – 

2021. gadam prioritātes 

Izpilde 

 

Nozaru literatūras izvietošana no 

lasītavas abonementā, veicot 

pakāpenisku fonda atjaunināšanu. 

2019. gadā no lasītavas fonda uz abonementu tika 

pārcelti 745 dokumenti, tādējādi uzlabojot un 

vienkāršojot literatūras izvēli lietotājiem. 

Nozaru literatūras pārkārtošana bērnu 

nodaļā, par pamatu ņemot UDK 

(universālā decimālā klasifikācija) 

dalījumu. 

Nozaru literatūra bērnu nodaļā (5.-9. klasei) ir 

sakārtota atbilstoši universālā decimālā 

klasifikācijas dalījumam. 

Veikt “Saulkrastu Avīzes” digitalizāciju 

un pieejamības nodrošināšanu. 

Visi pieejamie “Saulkrastu avīzes” eksemplāri ir 

digitalizēti un pieejami Saulkrastu novada 

bibliotēkas mājaslapā:  

https://saulkrastubiblioteka.lv/index.php/saulkrastu-

avize/  

Jāpiebilst, ka digitalizēta ir arī Saulkrastu rajona 

avīze “Saulkrastu stars” (1955-1956). 

 

Krājuma koncepcijā noteiktie kritēriji pārskata periodā tika ievēroti, kā arī noteiktās prioritātes 

izpildītas. Krājuma komplektēšanas prioritātes 2021. gadā: 

• turpināt uzlabot krājuma saturisko kvalitāti, norakstot neaktuālos izdevumus; 

• atlasīt izdevumus novietošanai krātuvē; 

• iepirkt lasītāju pieprasītu, kvalitatīvu daiļliteratūru, kā arī aktuālāko zinātņu nozarēs. 

 

 

https://saulkrasti.lv/wp-content/uploads/2019/09/Bibliotekas_krajuma_koncepcija.pdf
https://saulkrastubiblioteka.lv/index.php/saulkrastu-avize/
https://saulkrastubiblioteka.lv/index.php/saulkrastu-avize/
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Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

10631 10696 10700 

t. sk. grāmatām 8437 8500 8500 

t. sk. bērnu grāmatām 2081 2079 2045 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

2194 2196 2200 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

1.46 1.42 1.39 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

10631 10696 10700 

 

Saulkrastu novada bibliotēkas finansējums krājuma komplektēšanai vērtējams kā apmierinošs, kas 

ļāvis bibliotēkai iepirkt jaunāko daiļliteratūru un nozaru literatūru, kā arī lasītāju pieprasītos 

izdevumus vairākos eksemplāros. Tas ir veicinājis lasītāju apmierinātību gan ar bibliotēkā 

piedāvātajiem pakalpojumiem, gan pašvaldības darbību kopumā. 

 

Tabula “Saņemto izdevumu sadalījums pēc piegādes avotiem” 

Piegādes veids 2020. gadā saņemtie 

eksemplāri 

2021. gadā saņemtie 

eksemplāri 

Pašvaldības budžeta 

līdzekļi 

810 752 

Dāvinājumi 394 157 

Projekta līdzekļi 28 55 

 

2021.gadā par pašvaldības budžeta līdzekļiem tika iegādāti 752 jaunieguvumi, kas ir par 58 

eksemplāriem mazāk, kā 2020. gadā. Tas izskaidrojams ar augstajām izdevuma cenām. Pārskata 

periodā ir saņemti par 237 dāvinājumiem mazāk salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Dāvinājumu 

piedāvājumi, vēl joprojām ir daudz, bet lielākā daļa neatbilst “Krājuma komplektēšanas un 

organizācijas koncepcijas 2019. – 2021. gadam” dāvinājumu pieņemšanas kritērijiem, līdz ar to 

šie dāvinājumi netiek pieņemti. Savukārt, Saulkrastu novada bibliotēka par 27 eksemplāriem 

vairāk ir saņēmusi no projekta līdzekļiem, salīdzinot ar 2020. gadu. Pārskata periodā, pateicoties 

Kultūras Ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalstam projektā “Vērtīgo grāmatu 

iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām”, Saulkrastu novada bibliotēka saņēma 146 grāmatu 

eksemplārus 1554,27 EUR vērtībā. Šīs grāmatas tika sadalītas visām Saulkrastu novada 
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publiskajām bibliotēkām: Saulkrastu novada bibliotēkai un tās filiālēm “Sēja”, “Pabaži” un 

“Ainavas”. 

 

Rekataloģizācija  

Viss Saulkrastu novada bibliotēkas krājums tika rekataloģizēts līdz 01.09.2015. 

 

Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

 

Krājuma rādītāji 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 2119 2085 1848 

t. sk. grāmatas 1295 1232 964 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 250 299 249 

t. sk. bērniem 354 316 263 

Izslēgtie dokumenti 1540 

760 (grāmatas) 

1781 

1161 

(grāmatas) 

1025 

296 (grāmatas) 

Krājuma kopskaits 19170 19562 20348 

Grāmatu krājuma apgrozība 1.50 1.20 1.00 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

3.99 1.80 1.40 

 

 

Saulkrastu novada bibliotēkas krājums uz 2022. gada 1. janvāri ir 20348 vienības. 2021. gadā 

krājums tika papildināts ar 964 grāmatām un 883 preses izdevumiem. Pārskata periodā liela 

uzmanība tika pievērsta krājuma fiziskās kvalitātes uzlabošanai. Tika iepirkti pārpublicējumi, kā 

arī daļa iespieddarbu tika samainītas pret lietotāju dāvinātajām grāmatām, rezultātā vairāki 

bibliotēkas nolietoto un bojāto eksemplāri tika apmainīti pret izdevumiem labākā stāvoklī. Kopā 

šī gada ietvaros izslēgti 1025 dokumenti: 296 grāmatas un 729 preses izdevumi. 

 

Datubāzes 

 Saulkrastu novada bibliotēkas lietotājiem pieejami bezmaksas interneta pakalpojumi, kā arī WiFi. 

“Kultūras informācijas sistēmu centra” (KISC) projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas 

bibliotēkām” ietvaros bibliotēkā tika nodrošināta bezmaksas pieeja resursiem Letonika.lv un 

Lursoft laikrakstu bibliotēka. 
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Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika 373 189 36 

News 584 536 393 

 

  

Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Viens no labākajiem  krājuma  popularizēšanas  veidiem  ir  jauno  grāmatu  dienas  un literatūru 

popularizējošās izstādes, kas arvien aktīvāk tiek veidots digitālā formātā, ar ko lasītāji var 

iepazīties sociālajos tīklos un mājaslapā. Kā jaunums pārskata periodā nāca klāt arī reizi mēnesī 

izcelt vienu konkrētu grāmatu atbilstoši vecuma grupai. Manāmi ir pieaugusi interese lietotāju vidū 

par 3td e-grāmatu bibliotēku.  

 

Darbs ar parādniekiem 

Katra mēneša pirmajā nedēļā Saulkrastu novada bibliotēka par nenodotajiem dokumentiem 

lietotājus informē, zvanot un sūtot īsziņas, e-pastus. Pārskata periodā, atgādinājumi netika sūtīti 

no 21. oktobra līdz 14. novembrim, kad visā Latvijā tika ieviests visaptverošs “lokdauns” un 

bibliotēka bija slēgta. Līdz ar to iespieddarbus bibliotēkā nevarēja nodot. 

Problēmas darbā ar parādniekiem: 

• uzrādītie tālruņu numuri, e-pasta adreses tiek slēgtas, mainītas, 

• daļa bibliotēkas parādnieku ir sezonālie lasītāji, kas Saulkrastu novada bibliotēku 

apmeklē tikai vasaras mēnešos. 

Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

Pārskata periodā, novērota tendence, ka arvien vairāk lasītāji nevīžīgi izturas pret bibliotēkas 

grāmatām un periodiku. Iespieddarbus pazaudē vai tiek bojāti. Senāk izdotos dokumentus nav 

iespējams nopirkt vietā un ne vienmēr var atrast līdzvērtīgu literatūru ar ko aizvietot.  
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7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Kopumā vērtējot bērnu nodaļas statistiku, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir strauji samazinājies 

apmeklējums, izsniegums, kā arī bērnu un jauniešu lasītāju kopskaits.  

 

Straujo kritumu rādītājos izraisījuši Covid-19 ierobežojumi, kas iespaidoja arī bibliotēkas darbību. 

Arvien mazāk bērni patstāvīgi apmeklē bibliotēku. Pirmkārt, bērni līdz 12 gadu vecumam, kuriem 

nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, bibliotēku var apmeklēt tikai kopā ar 

pieaugušajiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

Viens no risināšanas ceļiem ir uzrunāt un pievērst vecāku uzmanību, literatūras un bibliotēkas 

nozīmei bērna dzīvē, kas varētu veicināt pieaugušā un bērna kopīgu bibliotēkas apmeklējumu. 

Otrkārt, bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai 

testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar 

negatīvu rezultātu. Jāatzīst, ka diemžēl Saulkrastu novadā nav daudz bērni, kuri spētu izpildīt šīs 

prasības. Treškārt, bibliotēka pirms pandēmijas bija vieta, kur bērni varēja socializēties, pavadīt 

savu brīvo laiku lasot vai spēlējoties, bet, lai nodrošinātu pakalpojumus epidemioloģiski drošā 

režīmā un nebūtu drūzmēšanās, bibliotēkas apmeklējuma laiks ir ierobežots, kā arī lasītāju skaits 

telpās.  

Jāatzīmē, ka pārskata periodā 308 bērni, jaunieši vecuma posmā līdz 18 gadiem apmeklēja 

Saulkrastu noavada bibliotēku 2021. gadā. Tas ir zemākais lasītāju skaits bērniem pēdējos gados. 
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Jaunās tendences norāda, ka bērni patastāvīgi bibliotēku apmeklē arvien mazāk un ka vecāki un 

citi interesenti biežāk izvēlas bērnu vietā nepieciešamo literatūru. Jāatzīmē, ka personas, kas 

nespēj izpildīt epidemioloģiskās prasības, grāmatas var saņemt attālinātā veidā, bet bibliotēkā pie 

grāmatu plauktiem nav iespēja tikt. Tas nozīmē, ka lielākoties nāk ar nepieciešamo grāmatu 

sarakstiem, vecāki nāk jauniešu vietā vai arī bibliotekāri izvēlas grāmatas bērnu vietā.   

 

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana 

Lai veicinātu bērnu interesi apmeklēt bibliotēku un lasīt grāmatas, nepārtraukti ir jāatjauno 

un jāpapildina bibliotēkas grāmatu krājums ar aktuālāko literatūru un periodiku.  

Līdzīgi kā 2020. gadā, arī 2021. gadā mērķtiecīgi ir iegādāti nepieciešamie pārpublicējumi, 

it sevišķi lietotāju pieprasītie, un tie, kuri atrodami skolēnu ieteicamās literatūras sarakstos. Lielāka 

uzmanība tika pievērsta pirmsskolas vecuma literatūrai, norakstot nolietotos un novecojušos 

eksemplārus un atjauninot fondu ar iepriekš izdoto, kā arī kvalitatīvu jaunāko literatūru. Atskaites 

periodā ir 263 jaunieguvumi, pie tam norakstītas 100 bērnu un jauniešu grāmatas. 

2021. gadā bērniem un jauniešiem tika abonēti preses izdevumi. Īpaši iecienīti ir Donalds Daks 

Tavā kabatā, Donalds Daks, Disney Princeses u.c. 

Gada noslēgumā Saulkrastu novada bibliotēkā uzskaitīti 3881 bērnu  literatūras 

iespieddarbi par 18267.88 EUR. 

 

Uzziņu darbs 

Bērniem un jauniešiem uzziņas sniegtas gan attālināti, gan klātienē. Lielākoties uzziņas tiek 

sniegtas saistībā ar mācību procesu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādi, kur viena no pedagogu 
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prasībām ir skolniekiem izmantot iespiestos informācijas resursus. Interese ir arī par krājumu un 

konkrētu grāmatu pieejamību tajā. Sniegto uzziņu skaits netiek uzskaitīts. 

 

Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes  

Pārskata periodā tika organizēti vairāki tematiskie pasākumi – projekta “Grāmatu starts” 

izveidotā “Mazo pūčulēnu skola”, “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” pasākumi un 

bibliotekārās stundas. Jāpiemin, ka Covid-19 ierobežojumu dēļ vairāki pasākumi pārcelti uz 

2022. gadu vai atcelti pilnībā. Visaktīvākais mēnesis bija septembris, kurā notika 12 pasākumi 

bērniem un jauniešiem. Kopā 2021. gadā bērnu nodaļas pasākumus kopā apmeklēja 194 bērni.  

Saulkrastu novada bibliotēkas bērnu nodaļā veidotās izstādes (klātienē): 

• “Supergudri fakti, kas jāzina pirms paliek 14”, 

• “Iepazīsti pasauli”, 

• “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu kolekcija,  

• “Mazie spoku stāsti”, 

• “Ziemassvētkus gaidot”. 

Saistībā ar Covid-19 izplatību vairākas grāmatu izstādes tika veidotas virtuālajā vidē, piemēram, 

“Mēneša lasītākās grāmatas”,  “Jauno grāmatu kolekcija”, “Dzīvojam zaļi” un “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” grāmatu kolekcija. 

 

Projekta “Grāmatu starts” nodarbību cikls “Mazo pūčulēnu skoliņa” 

2020. gadā pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” grupiņa “Kastanītis” iesāka nodarbību ciklu 

“Mazo pūčulēnu skoliņa”, bet Covid-19 ierobežojumu dēļ tika pārtraukts, atsākoties 2021. maijā. 

6., 8., un 10. septembrī  nodarbību ciklu apmeklēja grupiņa “Pienenīte”, bet 13., 15., un 17. 

septembrī – grupiņa “Podziņa”. Pirms Covid-19 izplatības nodarbību ciklā bija piecas 

nodarbības, bet dzīvojot nenoteiktības apstākļos, kad ierobežojumi un rekomendācijas bibliotēku 

darbā tik strauji mainās, nodarbību skaits tika samazināts līdz trīs nodarbībām: 

• 1. nodarbība – “Iepazīsti bibliotēku!”; 

• 2. nodarbība – “Mana mīļākā grāmata”; 

• 3. nodarbība – “Apgūto zināšanu atkārtošana un izlaidums”. 

 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 2021 

2021. gadā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” aktīvi piedalījās pirmsskolas izglītības iestādes 

“Rūķītis” grupiņas “Pūcīte”, “Spārīte” un “Sprīdītis”, kā arī Saulkrastu vidusskolas skolēni. 
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Septembrī notika vairāki pasākumi, lai iepazīstinātu ar jauno grāmatu kolekciju un ieinteresētu 

iesaistīties ikgadējā lasīšanas veicināšanas programmā.  

“Bērnu, jauniešu un vecāki žūrija” 2021 noslēguma apbalvošana notiks 2022. gadā. 

 

Bibliotekārā stunda “Iepazīsim bibliotēku!” 

Saulkrastu vidusskolas 1a un 1b klases skolēni septembrī apmeklēja bibliotēku, lai pārrunātu, 

kas ir bibliotēka, kā kļūt par lasītāju, kā iespējams saņemt grāmatas lasīšanai līdzi uz mājām 

un kā bibliotēkā jāuzvedas. Bibliotekārās stundas beigās skolēniem bija jāveic arī praktiski 

uzdevumi, lai nostiprinātu zināšanas un noskaidrotu, cik dažādas ir grāmatas. 

 

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

Lielākā daļa pasākumu tiek veidoti sadarbībā ar novada izglītības iestādēm: Saulkrastu novada 

vidusskolu, pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”, kā arī Vidzemes jūrmalas Mākslas un mūzikas 

skolu. Visaktīvākā sadarbība ir ar pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” metodiķi, ar kuras 

līdzdalību tiek īstenoti vairāki pasākumi: bibliotekārā stunda “Iepazīsim bibliotēku”, “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija”, radošās darbnīcas, Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākumi u.c. 

 

Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

2021. gadā bērnu nodaļas bibliotekāre piedalījās LNB Bērnu literatūras centra un Latvijas Bērnu 

un jaunatnes literatūras padomes (LBJLP) rīkotā tiešsaistes Pavasara konferencē bērnu literatūras 

un bibliotēku speciālistiem “Stāv Lappuse kā Kaujas zirgs / Uz Dzejas pakaļkājām”. Konferencē 

darbiniece noskaidroja jaunākās tendences latviešu bērnu grāmatu ilustrācijā, kā arī par 2019. un 

2020. gadā Latvijā izdotās bērnu un jauniešu oriģinālliteratūras jaunumiem. 
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8. NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS 

Pārskata periods īpaši pateicīgs bija novadpētniecības darbam. Līdzīgi kā daudzās citās jomās, arī 

bibliotēkas novadpētniecības darbā 2021. gada Covid-19 izraisītā pandēmija ir ieviesusi 

neplānotas korekcijas ikdienas darbā. 

 

Novadpētniecības darba pārskata perioda prioritātes: 

• novadpētniecības datubāzes papildināšana; 

• vietējo iedzīvotāju foto liecību un atmiņu stāstu vākšana; 

• pētnieku intereses rosināšana par Saulkrastu novada izpēti; 

• Saulkrastu novadpētniecības kalendāra papildināšana; 

• novadpētniecības materiālu popularizēšana izstādēs kā klātienē, tā virtuālajā vidē. 

 

Bibliotēkas novadpētniecības krājums 

Novadpētniecības krājums ietver grāmatas par novadu un novadniekiem, tematisko mapju kopu, 

dažādus novada informatīvos izdevumus, kā arī digatalizēto dokumentu un fotogrāfiju kopu. Daļa 

no krājuma ir pieejama digitālajā formātā bibliotēkas elektroniskajā katalogā. Izdevumi, 

fotogrāfijas un citi dokumenti par Saulkrastu novadu un novadniekiem tiek rūpīgi vākti, 

sistematizēti un saglabāti krājumā. 2021. gadā turpinājās bibliogrāfisko ierakstu izveide BIS Alise 

datubāzē “Novads”. Galvenokārt tika veidoti apraksti no avīzēm “Saulkrastu Domes Ziņas” un 

“Rīgas Apriņķa Avīze”. 

 

Krājuma organizācija un glabāšana 

Novadpētniecības krājums glabājas atsevišķi lasītavā. Tas ir brīvi pieejamas ikvienam lietotājiem. 

Daļa novadpētniecības krājuma iespieddarbu ir pieejama darbam uz vietas, daļa izsniegšanai uz 

mājām. BIS Alise datubāzē “Novads” tika reģistrēti 74 Novadpētniecības mapju izsniegumi. BIS 

Alise datubāzē “Novads” tika pievienoti 152 jauni analītiskie apraksti un rediģēti iepriekš 

izveidotie, kā arī pievienoti 155 autoratīvie ieraksti. Preses izdevumu aprakstiem tiek nodrošinātas 

saites uz rakstu pilnajiem tekstiem kā arī tiek turpināts darbs pie preses izdevumu rakstu 

skenēšanas un pievienošanas lokālajā anotācijā BIS ALISE datubāzē “Novads”. 

 

Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

Pārskata periodā bibliotēkas mājaslapā izdalītā sadaļā Novadpētniecība, tika sadalīts 

novadpētniecības darbs atsevišķās sadaļas, lai izveidotu pārskatāmu struktūru. Tika izdalītas 

sekojošas tematiskās sadaļas. 
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• “Novadnieki - tematiskajā sadaļa ir apkopota informācija Novadnieku enciklopēdijā, kas 

ir Saulkrastu novada bibliotēkas veidots informācijas resurss, kura mērķis ir iepazīstināt ar 

ļaudīm, kuri dzimuši vai darbojušies Saulkrastu novadā un kļuvuši plašāk pazīstami Latvijā 

vai pasaulē. Darba procesā tiek atklāti arvien jauni novadnieki. Patlaban elektroniskajā 

enciklopēdijā ir apkopoti daudzu ievērojamu cilvēku vārdi. Darbs turpinās. 

• “Saulkrasti”- tematiskajā sadaļa tiek sniegta informācija par Saulkrastu vēsturi, 

Saulkrastiem dzejā, Saulkrastiem folklorā, Saulkrastim literatūrā, raksti par Saulkrastiem, 

video par Saulkrastiem, Saulkrasti internetā, Saulkrasti citu atmiņu institūciju resursos, 

Saulkrastu izdoto laikrakstu arhīvs. 

• “Bibliotēka” – tematiskājā sadaļā ir apkopota informācija par Saulkrastu novada 

bibliotēkas vēsturi, fotogrāfijas un video, informāciju par saulkrastu novada bibliotēkas 

vadītājiem, Saulkrastu novada bibliotēkās zīmogiem dažādos laikos, kā arī par 

pasākumiem bibliotēkā. 

• “Grāmatas” – tematiskajā sadaļā ir apkopota informācija par grāmatām, kurās tiek 

pieminēti Saulkrasti vai Saulkrastu novadnieki. 

• “Kalendārs” – tematiskajā sadaļā ir apkopota informācija par dažādiem notikumiem, bet 

tiek strādāts, lai kalendārs būtu pilnīgs. Plašāka informācija par materiāliem pieejama 

bibliotēkas lasītavā- 1 mape – Saulkrastu novadpētniecības kalendārs. 

• Saulkrastu novadpētniecības kalendārs sagatavots, ievērojot Fizisko personu datu 

apstrādes likumu. 

• “Mapes” – tematiskajā sadaļa ir aprakstītas Novadpētniecības mapes, kuras ir fiziski 

pieejamas Saulkrastu Novada bibliotēkā, kā arī ievietotās saites uz digitālo resursu, jo sākot 

ar 2021. gadu, fiziskās mapes vairs netiek papildinātas ar jauniem materiāliem. Šie 

materiāli lasāmi, lejupielādējami un izdrukājami Saulkrastu novada bibliotēkas datubāzē 

“Novads”, kuras veidošana uzsākta 2007. gadā. Ir pieejamas sekojošas Novadpētniecības 

mapes: “Aktivitāšu centri Saulkrastos”, “Apskates objekti Saulkrastos”, “Baltā kāpa 

Saulkrastos”, “Baznīcas Saulkrastos”, “Bibliotēka Saulkrastos”, “Daba Saulkrastos”, 

“Drošība Saulkrastos”, “Jātnieku skola un zirgu īpašnieki Saulkrastos”, “Kā radās 

Saulkrastu vārds”, “Kino un teātris Saulkrastos”, “Kultūra Saulkrastos”, “Laikraksta 

“Saulkrastu Avīze” redakcija”, “Laikraksts “Saulkrastu Avīze””, “. Laikraksts “Saulkrastu 

Stars””, “Lietišķā māksla Saulkrastos”, “Literāti Saulkrastos”, “Mākslinieki Saulkrastos”, 

“Medicīna Saulkrastos”, “Mežs un medības Saulkrastos”,” Muzeji Saulkrastos”, “Mūziķi 
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Saulkrastos”, “Nevalstiskās organizācijas Saulkrastos”, “Novadu reforma Saulkrastos”, 

“Pašdarbības kolektīvi Saulkrastos”, “Pasts Saulkrastos”, “Pašvaldība Saulkrastos”, 

“Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” Saulkrastos”, “Satiksme Saulkrastos”, “Saulkrasti 

Jazz Festival”, “Saulkrastu apvedceļš”, “Saulkrastu bibliotēkas vesture”, “Saulkrastu 

komunālserviss”, “Saulkrastu novada pašvaldības iestādes”, “Saulkrastu novadnieki”, 

“Saulkrastu novadpētniecības kalendārs”, ”Saulkrastu vidusskola”, “Skultes osta 

Saulkrastos”, “Sports Saulkrastos”, “Uzņēmēji Saulkrastos”, “Vēsturiskie notikumi 

Saulkrastos”, “Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola Saulkrastos”, “Zvejniecība 

Saulkrastos”, “Zvejniekciema vidusskola Saulkrastos”,  

• “Muzejs” – tematiskajā sadaļā ir ievietota  saite uz Saulkrastu virtuālo muzeju. 

• “Laikraksti” – tematiskajā sadaļā ir ietverta informācija par pieejamajiem Saulkrastu 

novada izdotajiem laikrakstiem, Saulkrastu Novada ziņās, Saulkrastu Avīze, Saulkrastu 

stars. 

• “Izstādes” - tematiskajā sadaļā ir pakopota informācija par novadpētniecības izstādēm, kā 

arī pieejamas saites uz to virtuālajām versijām. 

• “Intervijas” – tematiskajā sadaļa ir pieejama informācija par intervijām ar Saulkrastu 

novada novadniekiem. 

• “E-resursi” – tematiskajā sadaļā ir apkopota informācija par Saulkrastiem, kas ir pieejama 

internetā, kā arī saites uz norādītajiem resursiem. 

• “Jautājumi un atbildes par Saulkrastu novada bibliotēkas novadpētniecības darbu” – 

tematiskajā sadaļa ir apkopoti jautājumi un atbildes, kias saistītas ar novadpētniecības 

darbu. 

 

Novadpētniecības darba popularizēšana 

Bibliotēkas novadpētniecības krājums tiek popularizēts galvenokārt ar izstāžu, dažādu pasākumu 

veidošanu, kā arīindividuāli uzrunājot lasītājus. Pārskata periodā tika veidotas 6 novadpētniecības 

izstādes. “Barikādēm – 30”, “Saulkrasti – vārds un pilsēta” un “Korim “Bangotne” – 70” tika 

veidotas kā virtuālās izstādes, kuras bija apskatāmas Saulkrastu novada bibliotēkas sociālo tīklu 

kontos. Savukārt, izstādes “Bibliotēkas pārvērtības 25 gados”, “Olga Cīrule – Saulkrastu zinību 

gaismas radītāja” un “Saulkrastu godalgotajam korim “ANIMA” – 20” bija skatāmas klātienē 

bibliotēkas lasītavā. 
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Novadpētniecības darbā bibliotēkai jāturpina aktīvi sadarboties ar vietējiem iedzīvotājiem, 

pašvaldību, muzejiem un kultūras darbiniekiem. 

 

Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Pārskata gada novadpētniecības darba viena no problēma ir jautājums par digitalizēto resursu 

uzglabāšanas iespējām, jo informācija fiziski vairs netiek dublēta Novadpētniecības mapēs, un 

daži informācijas resursi netiek uzglabāti digitāli nekur. Pagaidām šī problēma tiek risināta 

izmantojot BIS “Alise” datubāzes funkciju lokālo anotāciju, tomēr lielāka informācijas apjoma 

saglabāšanai tā nav piemērota. Izvērtēt iespēju iegādāties savu serveri. 
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9. PUBLICITĀTE 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 

2021. gadā bibliotēka rīkoja dažāda veida publiskos pasākumus bērniem, izstādes, bibliotekārās 

stundas un grāmatu klubiņu.  Par visiem jaunumiem un gaidāmajām aktivitātēm bibliotēkā 

iedzīvotājus informējām ar laikraksta “Saulkrastu Novada Ziņas”, sociālo tīklu un afišu palīdzību. 

Šajā pārskata periodā zināmo ierobežojumu dēļ afišas bija iespējams izvietot tikai bibliotēkas 

telpās. Aktuālākā informācija apmeklētājiem un citiem interesntiem tika publicēta sociālajos 

medijos: facebook, twitter, instagram, youtube, kā arī bibliotēkas un Saulkrastu novada 

pašvaldības mājaslapās. Bibliotēkā ir pieejami atjaunināti informatīvi bukleti, kuros ietverta 

informācija par bibliotēkas darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem. Bibliotēka un Saulkrastu 

novada domes sabiedrisko attiecību pārstāvji veica regulāru sadarbību bibliotēkas publicitātes un 

tēla veidošanā. 

 

Bibliotēkas informācija tīmeklī 

Par bibliotēkā piedāvātajiem pakalpojumiem, pasākumiem, izstādēm un citām aktivitātēm 

iedzīvotāji regulāri tika informēti ar Saulkrastu novada bibliotēkas mājaslapas 

saulkrastubiblioteka.lv un Saulkrastu novada domes mājaslapas saulkrasti.lv starpniecību. Tekošās 

aktuālās informācijas atspoguļojums tika nodrošināts bibliotēkas esošajos sociālajos tīklos: 

Twitter kontā  twitter.com/SNB_lv 

Facebook kontā  facebook.com/saulkrastubiblioteka 

Instagram kontā instagram.com/saulkrastubiblioteka/  

Youtube kontā youtube.com/channel 

 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Par šī pārskata perioda veiksmīgākajām bibliotēkas popularizēšana aktivitātēm uzskatāmas 

lasīšanas veicināšanas programma “Grāmatu starts” un “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”.  

 

Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Saistībā ar valstī esošo ārkārtas situāciju un noteiktajiem ierobežojumiem, arvien lielāku uzmanību 

jāturpina veltīt digitālajiem medijiem. Lielākā daļa informācijas nodošana iedzīvotājiem notika ar 

sociālo tīklu un Saulkrastu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Saulkrastu Novada Ziņas” 

starpniecību, kas radīja problēmu sasniegt pilnīgu bibliotēkas mērķauditoriju. 

 

https://saulkrastubiblioteka.lv/
https://saulkrasti.lv/
https://twitter.com/SNB_lv
https://www.facebook.com/saulkrastubiblioteka
https://www.instagram.com/saulkrastubiblioteka/
https://www.youtube.com/channel/UCieEPAeOKW75iQMnK3IMF7Q/featured
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10. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS 

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības iestādēm 

Pārskata gadā bibliotēka veiksmīgi turpināja sadarbību ar Saulkrastu novada domi (publicitātes 

nodrošināšana), Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru (lasīšanas veicināšanas 

programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”), Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 

biedrību (lasīšanas veicināšanas programma “Grāmatu starts”), Ādažu bibliotēku (SBA 

pakalpojumi), Salaspils novada bibliotēku (sadarbība ar Pierīgas reģiona galveno bibliotēku), 

vietējām kultūras un izglītības iestādēm - Saulkrastu novada vidusskolu (pasākumi, bibliotekārās 

stundas skolēniem), Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis” (dalība lasīšanas 

veicināšanas pasākumos), Saulkrastu novada gleznotāju un mākslinieku studijām (izstādes). 

 

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Saulkrastu novada bibliotēka veiksmīgi sadarbojas ar izdevniecībām. Lielākais sadarbības 

partneris bibliotēkas krājuma nodrošināšanā un iepirkšanā SIA “Latvijas Grāmata” un SIA “Virja 

LK”. 

 

Bibliotēku interešu pārstāvniecības darbs 

Valstī noteikto ierobežojošo apstākļu Covid-19 izplatības dēļ, bija manāms liels bibliotēkas 

piedāvāto aktivitāšu skaita samazinājums, tomēr kopumā bibliotēkas interešu pārstāvniecības 

darbs pārskata periodā ir noritējis salīdzinoši veiksmīgi.  

 

 

 

 

 

 

Gada pārskatu sagatavoja:  

Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare, 

vecākā bibliotekāre Guntra Kleinšmite,  

bibliotēku informācijas speciāliste Kristīne Saukuma, 

bibliotēku informācijas speciāliste Inese Einika, 

bibliotēku informācijas speciāliste Liene Poriete.  

Pārskatā izmantotas bibliotēkas darbinieku fotogrāfijas. 
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PIELIKUMI 
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Pielikums nr. 1 

 

SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS 

DARBĪBAS ATSPOGUĻOJUMS PRESĒ 2021. GADĀ 

 

1. Saulkrastu novada bibliotēka – vieta, kur smelties iedvesmu 

Mēs bieži dzirdam sabiedrībā dominējošu viedokli, ka mums nepieciešamā informācija ir 

visapkārt, vajag tikai mācēt to paņemt. 

2021/02/09, Saulkrastu Domes Ziņas, Asnate Rancāne, Saulkrastu novada dome 

 

2. Novada iedzīvotājiem bibliotēka ir aktuāla arī pandēmijas laikā 

Bibliotekārais darbs nav apstājies – ik dienu varam manīt, ka sabiedrībai esam nozīmīgi, un 

ikviens grāmatu lasītājs pie mums ir gaidīts. 

2021/05/14, Saulkrastu Domes Ziņas, Kristīne Saukuma, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

3. Saulkrastu novada bibliotēkā atgriežas mākslas izstādes 

Pēc ilgāka pārtraukuma bibliotēkas telpās tās apmeklētājiem atkal būs izdevība skatīt mākslas 

izstādes. 

2021/07/13, Saulkrastu Novada Ziņas, Kristīne Saukuma, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

4. Bibliotēkas pārvērtības 25 gados 

Saulkrastu novada bibliotēka telpās Raiņa ielā 7 nonāca tieši 25 gadus atpakaļ, kuru laikā 

bibliotēka ir piedzīvojusi plašas pārvērtības un uzlabojumus. 

2021/08/10, Saulkrastu Novada Ziņas, Kristīne Saukuma, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

5. Bibliotēka septembri iesāk ar pasākumiem bērniem 

Saulkrastu novada bibliotēkā visu mēnesi notika dažādi lasīšanu veicinoši pasākumi bērniem – 

„Mazo pūčulēnu skola”, „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021” un pirmklasnieku iepazīšanās 

ar bibliotēku. 

2021/10/08, Saulkrastu Novada Ziņas, Kristīne Saukuma, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

6. Kā pagājis šis gads Saulkrastu novada bibliotēkā? 

Aizvadītais gads bijis raibs kā dzeņa vēders – ar dažādām pārmaiņām un nepieciešamību 

pielāgoties jaunievedumiem. 

2021/12/14, Saulkrastu Novada Ziņas, Kristīne Saukuma, Saulkrastu novada bibliotēka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2021/02/09/saulkrastu-novada-biblioteka-vieta-kur-smelties-iedvesmu
https://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2021/02/09
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
https://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2021/05/14/novada-iedzivotajiem-biblioteka-ir-aktuala-ari-pandemijas-laika
https://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2021/05/14
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
https://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2021/07/13/saulkrastu-novada-biblioteka-atgriezas-makslas-izstades
https://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2021/07/13/saulkrastu-novada-biblioteka-atgriezas-makslas-izstades
https://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2021/07/13
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
https://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2021/08/10/bibliotekas-parvertibas-25gados
https://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2021/08/10
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
https://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2021/10/08/biblioteka-septembri-iesak-ar-pasakumiem-berniem
https://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2021/10/08
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
https://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2021/12/14/ka-pagajis-sis-gads-saulkrastu-novada-biblioteka
https://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas/2021/12/14
http://news.lv/Saulkrastu-Domes-Zinas
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Pielikums nr. 2 

 

SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS 

PASĀKUMI 2021. GADĀ 

 

 
2021. gada 27. maijā PII “Rūķītis” Dabas 

klasē norit grupiņas “Kastanītis” “Mazo 

pūčulēnu skolas” izlaidums. 

 

 
2021. gada 3. septembrī Saulkrastu novada 

bibliotēkā norisinājās “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas”2020. gada noslēgums un 

iepazīšanās ar 2021. gada žūrijas 

grāmatām. 

 

2021. gada 6. – 10. septembrī  Saulkrastu 

novada bibliotēkā notika “Mazo pūčulēnu 

skolas” nodarbības, kurā piedalījās PII 

“Rūķītis” grupiņas “Pienenīte” audzēkņi un 

pedagogi. 

 

 
2021. gada 13. – 17. septembrī Saulkrastu 

novada bibliotēkā notika “Mazo pūčulēnu 

skolas” nodarbības, kurā piedalījās PII 

“Rūķītis” grupiņas “Podziņa” audzēkņi un 

pedagogi.  

 

 

2021. gada 20. septembrī Saulkrastu novada 

bibliotēkā notika iepazīšanās ar “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrijas 2021” grāmatām, 

2021. gada 22. septembrī Saulkrastu novada 

bibliotēkā notika iepazīšanās ar “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrijas 2021” 
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piedaloties PII “Rūķītis” grupiņas 

“Sprīdītis” audzēkņiem. 

 

grāmatām, piedaloties PII “Rūķītis” 

grupiņas “Pūcītes” audzēkņiem. 

 

 

 

 
 

2021. gada 24. septembrī Saulkrastu novada 

bibliotēkā notika iepazīšanās ar “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrijas 2021” grāmatām, 

piedaloties PII “Rūķītis” grupiņas 

“Spārītes” audzēkņiem. 

 

 

2021. gada 28. un 29. septembrī Saulkrastu 

novada bibliotēkā viesojās Saulkrastu 

vidusskolas pirmās klases skolēni 

Bibliotekārās stundas “Iepazīsim 

bibliotēku!” ietvaros. 

 

 

2021. gada 5. oktobrī Saulkrastu novada 

bibliotēkas viesošanās Saulkrastu 

pensionāru biedrības pasākumā Saulkrastu 

novada domes ēkā. 

2021. gadā reizi mēnesī grāmatu lasītāju 

klubiņa tikšanās tiešsaistē zoom. 
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 Pielikums nr. 3 

 

SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKAS 

RĪKOTĀS IZSTĀDES 2021. GADĀ 

 

 
2021. gada janvārī gada Saulkrastu novada 

bibliotēkas sociālajos tīklos apskatāma 

novadpētniecības virtuālā izstāde 

“Barikādēm – 30” 

 

 
2021. gada februārī bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša izstāde bērniem un 

pieaugušajiem “Vēstuļu rakstīšana 

grāmatās”. 

 

 
2021. gada martā bibliotēkas sociālajos 

tīklos apskatāma novadpētniecības virtuālā 

izstāde “Saulkrasti – vārds un pilsēta”. 

 

 
2021. gada martā bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša izstāde bērniem un 

pieaugušajiem “Dzīvojam zaļi”. 
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2021. gada aprīlī bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša izstāde 

pieaugušajiem “Sports un veselība”. 

 

 
2021. gada maijā bibliotēkas sociālajos 

tīklos apskatāma novadpētniecības virtuālā 

izstāde “Korim “Bangotne” – 70”. 

 

 
2021. gada maijā bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša izstāde 

pieaugušajiem “Ceļotprieks”. 

 

 
2021. gada maijā bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša izstāde bērniem 

“Iepazīsti pasauli”. 

 

 
2021. gada jūnijā un jūlijā bibliotēkas 

lasītavā apksatāma mākslinieka Giora 

Geka gleznu izstāde “Zilā”. 

 

 
2021. gada jūnijā bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša izstāde 

pieaugušajiem “Literatūra saulainām 

dienām”. 
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2021. gada jūlijā interesentiem apskatāma 

literatūru popularizējoša izstāde 

pieaugušajiem “Literatūra Tavai vasarai”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. gada augustā un septembrī bibliotēkā 

izlikta novadpētniecības izstāde 

“Bibliotēkas pārvērtības 25 gados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. gada septembrī bibliotēkas lasītavā 

apskatāma mākslinieces Anitas Baltrūnas 

darbu izstāde “Tas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. gada augustā bibliotēkā norit 

mākslinieces Patrīcijas Purmalnieces darbu 

izstāde “Ejot cauri gadam”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. gada augustā bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša izstāde 

pieaugušajiem “Literatūra lieliskam vasaras 

noslēgumam”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. gada septembrī interesentiem 

apskatāma literatūru popularizējoša izstāde 

bērniem “Supergudri fakti, kas jāzina, pirms 

paliek 14”. 
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2021. gada septembrī bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša izstāde 

pieaugušajiem “Dzejas ritmos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. gada oktobrī Saulkrastu novada 

bibliotēkā norit novadpētniecības izstāde 

“Olga Cīrule – Saulkrastu zinību gaismas 

radītāja”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. gada oktobrī bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša izstāde 

pieaugušajiem “Mistērijas lietainiem 

vakariem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. gada oktobrī un novembrī bibliotēkā 

apskatāma VJMMS Saulkrastu un 

Zvejniekciema mākslas nodaļas 2021. gada 

absolventu diplomdarbi. 

 

 
2021. gada oktobrī bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša izstāde bērniem 

“Mazie spoku stāsti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. gada novembrī Saulkrastu novada 

bibliotēka piedalās Salaspils novada 

bibliotēkas (Reģiona galvenās bibliotēkas) 

rīkotās Pierīgas novadu publisko bibliotēku 

vienotās virtuālās izstādes „Svētki un 

tradīcijas Pierīgas novados” veidošanā. 
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2021. gada decembrī Saulkrastu novada 

bibliotēkā izvietota novadpētniecības 

izstāde “Saulkrastu godalgotajam korim 

“ANIMA” – 20”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. gada decembrī bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša izstāde bērniem 

“Ziemassvētkus gaidot!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. gada decembrī bibliotēkas lasītavā 

apskatāma Saulkrastu gleznotāju studijas 

“Ultramarīns” darbu izstāde “Sapņi un 

vīzijas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. gada decembrī bibliotēkā apskatāma 

literatūru popularizējoša izstāde 

pieaugušajiem “Svētku laika piedzīvojumi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


